CONSELLS D’ESTIL PER TRACTAR
LA SÍNDROME DE DOWN
EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Què és i per què es produeix?
La síndrome de Down és una alteració genètica provocada per un cromosoma extra
del parell 21, responsable de disfuncions de tipus morfològic o bioquímic, que
repercuteix en diversos òrgans, especialment en el cervell.
Consells d’estil per tractar la síndrome de Down
En moltes ocasions es parla de forma incorrecta de les persones amb discapacitat,
referint-se a elles amb termes como minusvàlids, afectats, malalts, etc.
A la Coordinadora Síndrome de Down Catalunya es considera que les persones amb
discapacitat intel·lectual mereixen que se’ls tracti de manera adequada. Motiu
pel qual, recomanen fer servir termes com:
•
•
•

Persona amb síndrome de Down.
Persona amb trisomia 21.
Persona amb discapacitat intel·lectual.

Les persones amb síndrome de Down NO “pateixen” síndrome de Down, ni estan
“afectades” per la trisomia 21, simplement són persones amb síndrome de
Down o trisomia 21.
Quantes persones amb Síndrome de Down viuen a Catalunya?
A Catalunya hi ha més de 4.000 persones amb síndrome de Down, segons les últimes
dades aportades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya, l’any 2014.
Altres dades
• Actualment, 11 de cada 10.000 infants neixen amb síndrome de Down (fet que
suposa, aproximadament, una proporció d’1 per cada mil).
• S’estima que entre el 30% i el 40% de les persones amb discapacitat psíquica tenen
síndrome de Down.
• Avui en dia, l’esperança de vida d’una persona amb síndrome de Down ha augmentat
considerablement, situant-se al voltant dels 60 anys.
• El 90% de les persones amb trisomia 21 accedeix a l’escola ordinària. Existeix una
gran integració en el Primer Cicle, però l’accés a l’educació secundària i a la formació
professional, és encara una assignatura pendent.
• Gràcies als programes de salut i atenció primerenca i al treball de professionals i
associacions, la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down ha millorat de
forma espectacular en els últims anys.

Inserció laboral
Prop de 3.199 persones amb trisomia 21 estan en edat laboral a Catalunya. El nombre
de persones que treballen en l’empresa privada està al voltant del 2%.
La Coordinadora Down Catalunya aposta pel “treball amb suport”. Aquest tipus
d’incorporació laboral compta amb un preparador, que acompanya al treballador fins
que aquest es familiaritza amb les tasques pròpies del lloc de treball.
Què és la COORDINADORA SÍNDROME DE DOWN DE CATALUNYA?
La Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya (Down Catalunya) neix l’any 2004
de la voluntat de diverses associacions i fundacions, amb l’objectiu de treballar a favor
de la igualtat d’oportunitats, el foment de l’autonomia personal i la inclusió social de
les persones amb síndrome de Down de tot el territori català.
A principis de l’any 2004 es comença a gestionar la creació de la Coordinadora
Síndrome de Down de Catalunya, i és el 21 de maig del mateix any quan finalment es
constitueix (Nº 30, Secció 2a 1a).
Down Catalunya està inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials
del Servei de suport de l’agrupació, d’entitats per l’atenció al discapacitat, amb el
número ES/0337/2004, del Departament de Benestar i Família, de la Generalitat de
Catalunya i va ser declarada entitat d’utilitat pública el 24 de març de 2010.
Objectius:
Down Catalunya pretén potenciar, promoure, coordinar i atendre a les diferents
associacions i entitats d’iniciativa social del territori català que tinguin per objecte
vetllar i defensar els drets i la inclusió de les persones amb Síndrome de Down de
Catalunya i de les seves famílies i ho fa fomentant el desenvolupament de programes i
projectes que treballin amb els recursos comunitaris ordinaris, com són: programes
de suport a l’escola ordinària, treball amb suport al mercat ordinari, programes
d’aprenentatge a la vida independent, programes d’envelliment actiu, entre d’altres.
Entitats associades:
Actualment, formen part de la Coordinadora Down Catalunya les següents entitats:

Associació d’Atenció a Infants i Joves amb
necessitats especials, ANDI (Sabadell)

Associació Barcelona Down

Associació Lleidatana Síndrome de Down

Associació Síndrome de Down de
Tarragona

Fundació Síndrome de Down de Girona i
comarques, Astrid 21

AURA Fundació (Barcelona)

Fundación RETO (Barcelona)

La Coordinadora Down Catalunya forma part de:
•
•
•
•

Down España.
COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat).
Plataforma Educativa per a una Escola Inclusiva a Catalunya.
Plataforma per a una Empresa Inclusiva.

Actualment, compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Barcelona, Diputació de Barcelona, Fundació La Caixa; Associació de Voluntaris de
La Caixa del Barcelonès, Fundació Invest for Children, Fundació ONCE, Invest for
Children i Fundació Port Aventura.
Per més informació, poden consultar la pàgina web de la nostra entitat
www.sindromedown.cat o trucar al telèfon 93 278 08 11.

